
POLSKI ZWIĄZEK BASEBALLU I SOFTBALLU 
Polish Baseball and Softball Federation 

00-132 Warszawa / ul. Grzybowska 5A / tel. +48 691 121 237 
e-mail: pzball@wp.pl www.baseballsoftball.pl 

 
 

Warszawa, 25 czerwca 2021 roku 
 
 

Komunikat  nr 97/2021 
w sprawie Finału A Mistrzostw Polski Juniora Młodszego - Ogólnopolskiej Olimpiady 

Młodzieży 2021 
 

  
 

  
Termin: 28.06 – 01.07.2021 
 
Organizator finału: KS Silesia Rybnik 
 
Komisja Techniczna: 
Wojtek Dudek -  
 
Przepisy: 

• Regulamin współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo – Część C 
• Regulamin rozgrywek młodzieżowych w baseballu na sezon 2021 

 
Program zawodów 
 
 
I dzień 

− przyjazd drużyn do miejsca zakwaterowania do godz. 19.00 – Hotel TwinPeaks w Żorach 
(Drużyny przyjeżdżają na zawody na koszt własny) 

− odprawa techniczna godz. 20.30  

− kolacja wydawana do godz. 22.00 
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II dzień mecze 

9.00  KS SILESIA RYBNIK - WUBK CENTAURY WARSZAWA 
15.30 Otwarcie zawodów  
16.00 UKS YANKEES DZIAŁDOWO - KS BASEBALL WROCŁAW 
 

III dzień mecze 
9.00 KS BASEBALL WROCŁAW - WUBK CENTAURY WARSZAWA 
16.00 UKS YANKEES DZIAŁDOWO - KS SILESIA RYBNIK 
 

IV dzień mecze 
9.00 KS SILESIA RYBNIK - KS BASEBALL WROCŁAW 
14.00 WUBK CENTAURY WARSZAWA - UKS YANKEES DZIAŁDOWO 
Zakończenie zawodów – ceremonia zamknięcia OOM – 15 min. po zakończeniu meczu 
 

Sprawy organizacyjne dotyczące zawodów: 
1. Kluby zobowiązane są do przesłania listy zawodników uczestniczących w zawodach także w 

wersji elektronicznej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu młodzieżowego w terminie 
do dnia 27 czerwca 2021 r. na adres pzball@baseballsoftball.pl w wersji zaszyfrowanej. Hasło 
do pliku z listą należy przesłać na nr tel. 607045078.  

2. Przypomina się, że Klub zgodnie z pkt. 4.10.1  oraz pkt. 3 regulaminu SSM – część C 
zobowiązany jest do przedłożenia technicznej Komisji Technicznej: 

− aktualną i zatwierdzoną w PZBall listę zgłoszeniową zawodników na dany sezon z nr licencji, 

− ostateczną listę imienną drużyny wraz ze wskazanymi osobami towarzyszącymi, 

− legitymować się oficjalnym dowodem tożsamości (dowód osobisty, dowód elektroniczny w 
systemie mObywatel, paszport lub legitymacja szkolna), 

− być zarejestrowanym w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności lub 
posiadać obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej i indywidualny, niepowtarzalny 
identyfikator we właściwym dla danego państwa rejestrze, 

− dokument potwierdzający nr PESEL zawodnika, a w przypadku niepełnoletniego 
obcokrajowca również zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły na terytorium 
Polski, 

− aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportu, wydane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

− polisę potwierdzającą ubezpieczenie zawodników NNW w sporcie obejmującą zawody 
sportowe 

 
Polski Związek Baseballu i Softballu 

 
Otrzymują: 

1) Zarząd PZBall 

2) Kluby  

3) Kolegium Sędziów 

4) Instytut Sportu.     
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